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ABSTRAKT 
V této práci je pojednáváno o fotovoltaických článcích. Jsou zde rozebrány i 

základní pojmy zdroje záření pro sluneční články. Obsahem je nahlédnutí do 
problematiky polovodičů a historie a vývoj FV článků. Nemalá část se zaobírá možnou 
degradací fotovoltaických článků. V jedné z kapitol je snaha přiblížit některé druhy 
fotovoltaických článků a popis výroby těchto modulů. Praktická část se zaobírá 
samotnou degradací fotovoltaických modulů a jeho vyhodnocením.Následně se 
srovnává s udávanými hodnotami od výrobce. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Fotovoltaický článek, křemík (Si), degradace, monokrystalický, polykrystalický, 

potenciál, koroze, modul, klimatická komora  



ABSTRACT 
In this work are discussed photovoltaic cells. There are also discussed basic 

concepts of radiation source for solar cells. Also mentioned the issue of semiconductors 
and even the history and evolution of the solar cells. A large part deals with possibilities 
of photovoltaic cells degradation. In one chapter is an attempt to bring some types of 
photovoltaic cells and a description of the production of these modules.The practical 
part deals with photovoltaic modules degradation and its evaluation. Following part 
compares measured values with the values provided by producer of photovoltaic 
modules. 

KEYWORDS 
Photovoltaic cell, silicon(Si), degradation, monocrystalline, polycrystalline, 

potential, corrosion, module, climatic chamber 
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ÚVOD 
Fotovoltaika je obor, který se postupem času rozšiřuje. Zde se přeměňuje sluneční 

záření na elektrickou energii. Může být použita pro výdělečnou činnost, popřípadě jako 
doplňkový zdroj elektrické energie bytových jednotek. Degradace je stav, kterým 
prochází většina výrobků a nevyhýbá se ani solárním článkům. V této práci se budu 
snažit objasnit základní pojmy fotovoltaiky a jakými typy degradace mohou být solární 
články postiženy. Cílem práce je popis solárních článků, měřících zařízení a následně 
jejich využití v praktické části práce zkoumající degradaci fotovoltaických článků. 
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1 FOTOVOLTAIKA 
Věda, kteráse zabývá přímou přeměnou světelné energie na energii elektrickou 

s využitím fotoelektrického jevu. 

1.1 Polovodič 

Mezi polovodiče patří velká skupina materiálů, jež jsou vyznačovány elektronovou 
vodivostí a měrnou elektrickou vodivostí neboli konduktivitou. Konduktivita je 
převrácená hodnota rezistivit a u polovodičového materiálu se pohybuje v rozmezí od 
jednotek mikroohmmetrů po desítky megaohmmetrů (cca 10-6 až 108 

Ω.m). 

Polovodičové materiály se pak rozdělují podle složení, či podle struktury. 

 

Rozdělení podle složení: 

� Polovodičové materiály 
� anorganické 

♦ elementární 
♦ sloučeninové 

� binární sloučeniny 
� tuhé roztoky 
� oxidické 
� ostatní 

� organické  
 

Rozdělení podle struktury: 

� Polovodičové materiály 
� krystalické 

♦ monokrystalické 
♦ polykrystalické 

� amorfní 
 

Mezi základní polovodičové materiály patří germanium (Ge), arzenid galia (GaAs) 
a křemík (Si).  

K anorganickým polovodičům se řadí elementární polovodiče, do nichž patří 11 
chemických prvků. Všeobecně nejpoužívanějšími jsou křemík a germanium. Do 
skupiny sloučeninových polovodičů jsou řazeny binární sloučeniny, např. GaAs, InP. 
Nejvýznamnější jsou sloučeniny 3. a 5. skupiny, mající společný symbol AIIIBV, ty 
nachází uplatnění při použití ve vyšších teplotách, vyšších frekvencích a 
v optoelektronice. Mezi další sloučeniny patří 2. a 6. skupiny a 4. a 6. skupiny. Oxidické 
polovodičové materiály jsou oxidy přechodových prvků Fe, Co, Ni, Ti, V, Cr a Cu.  

V poslední době se začínají uplatňovat organické polovodičové materiály. Je 
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známo, že organické materiály vykazují polovodičové vlastnosti. Jsou to 
makromolekulární látky, kde jsou spojovány uhlíkové atomy do jednoduchých a 
dvojných vazeb.  

1.2 Teorie PN přechodu 

 

Na rozhraní přechodu PN difundují volné díry z oblasti P do oblasti  N  a volné 
elektrony z oblasti N do oblasti P. Tyto volné elektrony a díry mezi sebou vzájemně 
rekombinují. Výše zmíněným jevem vznikne v místě přechodu v oblasti N kladná oblast 
bez volných nosičů náboje a v oblasti P záporná oblast bez volných nosičů. Tato část se 
nazývá vyprázdněná oblast nebo oblast prostorového náboje (ochuzená oblast, 
depletiční oblast).[1] 

 

Obrázek 1 - PN přechod [1] 

 

Na obrázku číslo 1 je znázorněn PN přechod. Zde jsou zobrazeny ionizovaný 
akceptor (nakreslen  ), ionizovaný donor (  ), díra (  ), elektron (  ). Pod označením 
w je šířka depletiční oblasti od -xp po xn.  

 

1.3 Zdroj 

Zdrojem energie (elektromagnetického záření), ze kterého ve fotovoltaickém 
článku vznikne elektrická energie, je Slunce. Slunce je nejbližší hvězda k Zemi. 
Poloměr Slunce je 6,958.105 km. To je oproti planětě Zemi (6,371.103 km) 
mnohonásobně větší poloměr. Slunce, jako nejbližší hvězda, má přesto vzdálenost od 
Země 1,496.108 km.  

Slunce je velmi vydatný zdroj energie. Vyzáření 4.1026 J za každou sekundu je toho 
důkazem. Na Zemi však dopadá 1,8.1017 J. Tato energie by byla dostatečná k pokrytí 
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průměrné spotřeby populace. Ta činí 1013Joulu za sekundu. Výše zmíněný fakt ukazuje, 
že v případě úspěšného zužitkování veškeré energie ze Slunce by lidstvo získalo 
k pokrytí veškerých svých potřeb energii, která nevydává žádné toxické odpady, 
zplodiny, prach a jiné látky ohrožující životní prostředí.  

Popis vzniku vyzářené energie ze Slunce je na obrázku číslo 2. V podstatě se jedná 
o velký reaktor s termojadernou fúzí, ve kterém dochází ke slučování jader vodiku a 
hélia.  

 

Obrázek 2 - Proces ve Slunci[2] 

Tento proces je nazýván proton-protonový řetězec, kde energetický výtěžek je 
26,2MeV. Tato energie je vyzařována pomocí fotonů a neutrín. Fotony, které dopadají 
na Zemi, jsou vnímány jako sluneční záření, které má však mnohem nižší frekvenci, než 
v místě, kde fotony vznikly. Pro tento proces je podmínkou velmi vysoká teplota, která 
v nitru Slunce činí cca 15.106 K a dále též čas. Z obrázku č. 2 je zřejmé, že se nejedná o 
nikterak rychlý proces.  

 

1.4 Fotoelektrický jev 

Fotoelektrický jev byl poprvé popsán německým fyzikem Henrichem Hertzem. 
V roce 1887 pozoroval nevysvětlitelné chování elektromagnetického vlnění při dopadu 
na povrch kovu. Avšak již v roce 1839 byl podobný jev pozorován francouzským 
fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem a jeho otcem Antoinem Césarem 
Becquerelem. Jednalo se o vznik elektrického napětí při dopadu světla na rozhraní dvou 
materiálů. Albert Einstein v roce 1905 pak dokázal jev vysvětlit. Je to vyrážení 
elektronů z povrchu některých látek světlem (Obrázek 3). Děje se tak hlavně u kovů. 
Podmínkou pro průběh fotoeletrickému jevu je energie fotonu, která musí být větší, než 
je vstupní práce nutná k vyražení elektronu z atomu.  



 

2 FOTOVOLTAICKÝ Č

Velkoplošná polovodič ř ě

energii, se nazývá fotovoltaický č
sluneční energie přeměně

 

Obrázek 

2.1 Historie fotovol

Od objevu fotoelektrického jevu neboli fotoefektu až po stvoř č

z něhož byla vytvořena elektrická energie, 
selenový fotočlánek s
polovodičový přechod. Úč č

Patent na solární článek byl vydán až v
který stál také u počátku rozvoje kř č ů

solárních článků je zaznamená
sestrojit G. L. Pearsonovi, Darylu
z krystalického křemíku
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Obrázek 3 - Fotoelektrický jev[3] 

FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK  
Velkoplošná polovodičová dioda, která dokáže přeměnit svě

fotovoltaický článek. Na obrázku je znázorněno zjednodušeně
č ř ěněna na elektrickou. 

Obrázek 4 - Přeměna sluneční energie na elektrickou[4]

Historie fotovoltaických článků 

Od objevu fotoelektrického jevu neboli fotoefektu až po stvoření prvního č
ě řena elektrická energie, uplynulo 44 let. Charles Fritts vytvoř

článek s velmi tenkou vrstvou zlata, čímž vznikl velkoplošný 
č řechod. Účinnost tohoto článku byla 1%.  

Patent na solární článek byl vydán až v roce 1946. Zažádal si o ně
čátku rozvoje křemíkových solárních článků. Po

zaznamenána v roce 1954, kdy se v Bellových labor
G. L. Pearsonovi, Darylu Chapinovi a Calvinu Fullerovi fotovoltaický č

řemíku s účinností okolo 6%. Zde je využito

nit světlo na elektrickou 
ěno zjednodušeně, jak je 

 

[4]  

Od objevu fotoelektrického jevu neboli fotoefektu až po stvoření prvního článku, 
Charles Fritts vytvořil 

vznikl velkoplošný 

Zažádal si o něho Russel Ohl, 
č ř článků. Podoba dnešních 

Bellových laboratořích podařilo 
fotovoltaický článek 

je využito difúzního p-n 
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křemíkového přechodu.   

2.2 Rozdělení fotovoltaických článků 

Fotovoltaické články se dělí podle různých kritérií. V této kapitole budou uvedeny 
nejběžněji používané. 

2.2.1 Podle struktury materiálu 
Vnitřní složení fotovoltaických článku hraje výzanmnou roli z pohledu výroby, ale 

i finančních nákladu na výrobu a dále i možnosti použití. 

2.2.1.1 Monokrystalické 
 

Jedná se o jednolitý ingot křemenného krystalu. Monokrystalické články jsou 
syntetické. Metoda pro výrobu takových ingotů je nazývána podle polského chemika 
Jana Czochralského. Tato metoda má základ ve vytahování krystalu z kapalné taveniny 
(více popsáno v kapitole výroby monokrystalického křemíku). 

Aby byla co nejvyšší účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii, 
musí být použitý materiál co nejčistší a neměl by mít žádný přechod, což zaručuje 
jednolitost krystalu. 

 

2.2.1.2 Polykrystalické 
 

Vznik polykrystalických článků je pomocí odlévání do formy a následném 
pozvolném ochlazování. V průběhu k tuhnutí se vytváří různě velké a rozdílně 
orientované krystaly, tedy polykrystalická struktura. Následně je článek rozřezán na 
tenké plátky. Buď se odlévá do tyčových forem, popřípadě do čtvercových či 
obdélníkových bloků, aby se snížil odpad při řezání. Je zde sice mnoho přechodů, ale 
výhodou je lepší využití plochy při skládání panelu. Celková účinnost je menší. Metoda 
je ale levnější a současně je i lepší poměr výkon/cena.  

 

2.2.1.3 Amorfní 
 

Proti monokrystalickým a polykrystalickým článkům u amorfních článků výhoda v 
jejich flexibilitě. Také absorpce světla je vyšší, stejně tak i napětí na prázdno. Další 
výhodou je nízká spotřeba materiálu při výrobě těchto článků. Nevýhody jsou 
především v  nízké účinnosti. Výroba je založena na rozkladu vhodných sloučenin 
křemíku, například ve vodíkové atmosféře. Výsledkem je pak tenká vrstva, která je 
nanesena na skleněnou, nerezovou či plastovou podložku. Struktura vrstvy křemíku 
není pravidelná a má vysoký obsah vodíku. Výkon je ustálen na cca 80% původního, a 
to po počátečním klesání způsobeném nestabilitou již zmíněného vodíku. Další vliv 
nestability je zapříčiněn nevytvořením vazby ve struktuře mezi některými atomy 
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křemíku. Využití těchto článků je u malých výkonů, např. kapesní kalkulačky. 

 

2.2.2 Podle druhu vrstev a technologie jejich výroby 

2.2.2.1 Tlustovrstvé 
 

Výroba se uskutečňuje rozřezáním monokrystalického nebo polykrystalického 
ingotu. Ten se následně vrství. Výhodou je vyšší stabilita a lepší parametry. Výraznou 
nevýhodou je vyšší spotřeba materiálu při výrobě, čímž dochází k růstu nákladů. Přesto 
tvoří přes 80% všech vyráběných článků. 

 

2.2.2.2 Tenkovrstvé 
 

Počátky výroby tenkovrstvých článků se datují do roku 1968, kdy byl vyroben 
první článek z amorfního křemíku. 

Vrstvy, které přeměňují elektrickou energii z energie vyzářené Sluncem, se nanáší 
na nepolovodičový materiál. Mezi tyto materiály jsou řazeny papír, sklo, plast,… I 
proto jsou tyto články flexibilní a ohebné. Další výhoda je hmotnost, která je menší, 
také cena se pohybuje v nižších hodnotách. Energetická návratnost je lepší. Současně 
nedochází k vysoké spotřebě drahých materiálů. Nevýhodami tenkovrstvých článků je 
nižší účinnost a stabilita parametrů. Produkce tenkovrstvých článku tvoří necelých 
dvacet procent ze všech vyráběných. 

 

2.2.3 Podle druhu materiálu 
 

2.2.3.1 Křemíkové 
 

Křemík je nejstarším materiálem využívaným ve fotovoltaice. Vzhledem k dobré 
kvalitativní úrovni patří stále mezi nejrozšířenější typ materiálu v tomto odvětví.  

2.2.3.2 Na bázi jiných materiálu než křemíku 
 

Heterogenní skupina zahrnující ostatní, nekřemíkové materiály používané pro 
přeměnu sluneční energie na elektrickou. Nejčastějšími zástupci jsou GaAs, InP, 
CuInSe (CIS), CuInGaSe (CIGS) či CdTe. 
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2.2.4 Podle počtu přechodu 
 

2.2.4.1 Jednopřechodové 
 

Výroba jednopřechodových článků je jednodušší. Nevýhodou však je nižší 
účinnost z důvodu možného zachycení pouze fotonů s energií větší nebo srovnatelnou 
se šířkou zakázaného pásu. Jakmile je energie menší, nedojde k zachycení. V případě, 
že má foton vyšší energií, než je šířka zakázaného pásu, část energie se přemění na 
teplo. 

 

2.2.4.2 Vícepřechodové 
 

Výroba vícepřechodových článků je složitá, a to se odráží i na ceně, která je vyšší, 
než u jednopřechodových. Budoucnost by mohla být ve spojení vícepřechodové 
struktury s tenkovrstvou technologií, což zajistí, že se zachytí fotony z širšího pásma 
vlnových délek. 

 

2.3 Vývoj solárních článků 

Vývoj solárních článků se postupem času ubíral určitým směrem, vše záleželo i na 
stavu dostupnosti materiálů a technologií, jak zpracovávat informace o těchto 
materiálech, respektive získání potřebných vlastností. 

2.3.1 1. generace 
Fotovoltaika se začala rozvíjet v době, kdy se polovodičové součástky jako jsou 

tranzistory, integrované obvody a mikroprocesory, začaly hromadně vyrábět. A to díky 
pokroku ve výrobě čistého křemíku. 

U výroby integrovaných obvodů byla prioritní snaha o zvyšování hustoty integrace, 
kdežto u fotovoltaiky šlo o zvyšování plochy substrátu. Proto vyvstala diskuze nad 
otázkou, v jaké velikosti se solární články budou vyrábět. Původně začala produkce 5“ 
velikostí, což je rozměr 125 mm krát 125 mm. Později se přešlo na šestipalcovou 
velikost (156x156 mm). Přechodně se uvažovali i o devíti palcové velikosti (225x225 
mm), zde však docházelo k velkým ztrátám na kabeláži, jelikož se dosahovalo proudu 
až 16 A.  

První generace nese název waferbased, volně přeloženo jako deskové uložení. 
V první generaci se vytvářely křemíkové panely z čistého křemíku, který byl vytvořen 
pomocí Czochralského metody, kde vznikne ingot, který se pak řeže na plátky 
(destičky).  Tloušťka destičky byla dříve cca 0,5 mm, poté se snižovala natolik, 
současná hodnota se pohybuje okolo cca 200 µm. Snižováním tloušťky křemíkových 
destiček se předpokládá i snížení spotřeby samotného křemíku. Jen pro zajímavost, u 
jednowattového článku při tloušťce 220 µm se spotřebuje 9 g křemíku. 
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Zástupci první generace jsou monokrystalické křemíky. Díky polovodičovým 
součástkám, které jsou také na bázi křemíku, se fotovoltaika „vydala“ stejným směrem.  
Typickou vlastností, kterou tyto monokrystalické křemíky mají, je barva. Ta je od sytě 
modré až po černé zabarvení. Dalším chrakteristickým znakem je tvar, kdy jsou 
čtvercové články v rohu seříznuty, čímž vzniknou osmihrany.  

Dalším zástupcem jsou polykrystalické křemíky. Tyto články jsou jasně modré a 
čtvercové. Účinnost je oproti monokrystalickým nižší, ale dokáží si poradit s difúzním 
světlem a se světlem přicházejícím pod ostrým úhlem.  

Zajímavou charakteristikou článků je jejich energetická návratnost (EPT – energy 
payback time), což je doba, za kterou vyprodukují energii potřebnou k jejich výrobě. U 
monokrystalického křemíku se jedná o 2,7 let, kdežto u polykrystalického jsme na 2,2 
letech. 

[5] 

2.3.2 2. generace 
Tato generace zaujme názvem Thin-film, což je v překladu „tenkovrstvé“. Směr 

pro tenkovrstvé se zrodil z předpokladu, že křemíku se při výrobě článků 1. generace 
spotřebovávalo natolik, že se předpokládá jeho nedostatek v roce 2100.  

Základní princip tenkovrstvých článků se oproti destičkovému neliší. Jen zde 
pracuje bez substrátu. Polovodičové vrstvy jsou nanášeny na podložku, kterou je 
například papír či plast. Samotná tloušťka článků je pak výrazně nižší. Díky tomu, že se 
nanáší malé vrstvy, došlo ke snížení spotřeby materiálu, a tím i ceny.  

Druhá generace nemá základní materiál křemík, jak je tomu u první generace, ale 
mnoho různých materiálu, které se různě kombinují. 

Rozdělení tenkovrstvých solárních článků podle počtu PN přechodů: 

- Single junction (jeden PN přechod) 

- Multijunction (více PN přechodů) 

[5] 

2.3.3 3. generace 
Zatím poslední generací solárních článků, které ještě nejsou komerčně rozšířené, 

jsou články, které pro přeměnu sluneční energie na elektrickou používají organické 
látky. Sníží se tak spotřeba různých materiálů, a tím i pořizovací náklady. Zatím však 
zůstává výraznou nevýhodou jejich účinnost.[5] 
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3 POPIS MATERIÁL Ů VYBRANÝCH 
SOLÁRNÍCH ČLÁNK Ů 
V této kapitole se pojednává o solárních článcích první generace, a to 

monokrystalické a polykrystalické. Dále je uveden solární článek druhé generace, a to 
technologie CIGS. 

3.1 Monokrystalické a polykrystalické křemíkové články 

Křemík, s chemickou značkou Si podle názvu Silicium, se v periodické tabulce 
prvků nachází ve 14. skupině. Patří do polokovů a barvu má stříbřitě modrošedou. 
Tvrdost dle Mohsovy stupnice je 6,5 (poměrně tvrdý). Křemík byl identifikován v roce 
1787. V přírodě se jedná o nejrozšířenější prvek, většinou ve formě sloučenin.   

3.1.1 Výroba monokrystalického křemíku 
 

Ingot se vyrábí pomocí Czochralského procesu. Je to řízená krystalizace z taveniny. 
Aby byl tento postup správný, musí se použít zárodečný krystal z velmi čistého 
křemíku. Poté je zapotřebí materiál s vysokým bodem tání. Nejčastěji se jedná o 
wolfram. Proces výroby probíhá ve speciálních kelímcích. Ty jsou výhní a materiál, ze 
kterých jsou vyrobeny, je křemen. Do této výhně je na začátku umístěn roztavený 
materiál s teplotou kolem 1500°C. Podmínky v peci musí být konstantní, což lze zajistit 
i díky inertnímu plynu (například argon), teplotnímu ovládání a prostorové orientaci. 
V peci je „vytahovaný“ krystal v pohybu. Otáčí se od 10 do 100 otáček za minutu a je 
vytahován cca 5 – 150mm za hodinu. 

Vytvořené ingoty se poté řežou na wafery, což je přímo do článků. Nejčastěji se 
pro výrobu fotovoltaického článku používá velikost 156 mm na 156 mm.[6] 
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Obrázek 5 - Czochralského metoda výroby monokrystalu křemíku[6] 

 

 

Obrázek 6 - Monokrystal křemíku[6] 



 12 

3.1.2 Výroba polykrystalu k řemíku 
 

Pro výrobu jsou použity chemické metody. Podle Siemensova postupu se nejprve 
z křemíku vyrobí těkavá sloučenina (trichlorsilan – HSiCl3 nebo chlorid křemičitý 
SiCl4). Tato plynná sloučenina jde pak přes vrstvu vysoce čistého křemíku o teplotě 
1100°C. Následkem je rozklad a vznik vysoce čistého křemíku, který je ukládán 
v krystalické podobě na původní křemíkovou podložku. Příklad rozkladu: 

2 HSiCl3→ Si + 2 HCl + SiCl4 

 Takto vzniklý polykrystalický křemík obsahuje nečistoty, a to v řádu jednotek ppb 
neboli v poměru 1:1 000 000 000, proto se hodí na výrobu polovodičových 
součástek.[7] 

 

 

Obrázek 7 - Siemensova metoda pro výrobu polykrystalického křemíku[7] 

 

 



 

3.2 CIGS 

 

Solární článek, který nese název CIGS
prvků, které jsou v samotném č
Gallium - Selenide. V českém jazyce se jedná o prvky

Obrázek 8 - CIGS materiál (č

 

Šířka zakázaného pásma je od 1eV do 1,7eV. D
světla zachytí v prvním mikrometru.

Tenká vrstva těchto č ř ů ů

skla. Pro sběr proudu j
tenké vrstvy je možné díky
absorpci slunečního světla.

I když jsou možné velmi tenké vrstvy, které umožň ř

ohýbat samotný článek, jako nejlepší podklad se osvě č
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článek, který nese název CIGS, je složen z počátečních písmen chemických 
amotném článku obsaženy. CIGS pak tedy je z 
českém jazyce se jedná o prvky měď, indium, galium a selen.

CIGS materiál (červená = Cu. žlutá = Se, modrá In/Ga)

ho pásma je od 1eV do 1,7eV. Díky tomu se nejvíce (cca 95%) 
prvním mikrometru. 

ěchto čtyř prvků se nanese na podložku, která mů

jsou nainstalovány elektrody na přední i zadní stran
díky vysokému absorpčnímu koeficient materiálu a jeho dobré 

č ětla.  

I když jsou možné velmi tenké vrstvy, které umožňují při pružném podkladu 
článek, jako nejlepší podklad se osvědčilo sklo.  

č čních písmen chemických 
článku obsaženy. CIGS pak tedy je z Copper – Indium – 

ěď, indium, galium a selen. 

 

červená = Cu. žlutá = Se, modrá In/Ga)[8]  

íky tomu se nejvíce (cca 95%) 

ě č ř ů se nanese na podložku, která může být z plastu, 
řední i zadní straně. Použití 

čnímu koeficient materiálu a jeho dobré 

ň ři pružném podkladu 
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Obrázek 9 - Článek CIGS[9] 

 

Nejčastěji se objevuje CIGS na substrátu ze sodno-vápenatého skla. Díky 
zastoupení sodíku dochází k nárůstu napětí naprázdno. Dalším zástupcem v solárním 
článku s vrstvou CIGS je molybdenová vrstva, jež je nanesena rozprašováním a je 
umístěná mezi podkladovým materiálem a samotnou vrstvou CIGS. Díky této vrstvě 
molybdenu se odráží neabsorbované světlo zpět do absorbéru.[8] 

Aby byla umístěna elektroda (katoda) na správném místě, je možné použít dvě 
různé konstrukce. Buď s CdS jako n polovodičem a ZnO jako katodou, nebo 
průhlednou ZnO2, jako elektrodou. Druhý typ pak může dosáhnout tloušťky článku 
několika mikrometrů. Anoda je tvořena hliníkem či nerezovou ocelí. Laboratorně byly 
dosaženy výsledky cca 19% účinnosti a komerční se s 12 – 14 % účinností.[9] 

Další možností je využití metody nanášení vrstvy pomocí nanočásteček ve 
speciálním roztoku (něco jako inkoust), což je snadné aplikovat na jakýkoliv pružný 
povrch (papír, fólie, …) pomocí tisku. Jedná se o nanokompozitní solární články. 
Jakmile použijeme metalurgickou fólii, na kterou natiskneme tento roztok, stačí 
natisknout vrchní transparentní elektrodu (katodu). Jelikož jako anoda zde slouží 
zmíněná metalurgická fólie. Tím vznikne pružný solární článek, který je lehce 
tvarovatelný. [9] 
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4 DEGRADACE SOLÁRNÍCH ČLÁNK Ů 
Solární články mohou být degradovány postupem času. Degradace probíhá více 

druhy. Rozlišujeme degradaci světlem, či degradaci vlivem potenciálu.  

4.1 Degradace světlem 

Degradace pomocí světla je u křemíkových solárních článků projevena 
negativně v oblasti doby života minoritních nosičů náboje. V anglickém jazyce tato 
degradace nese název light induced degradation, odkud je i používaná zkratka LID.  

Každý článek, i v případě, že je vyroben ze stejného ingotu, má jiné vlastnosti, 
jelikož záleží i na pozici, na které se nacházel ve vlastním ingotu. Předpokládejme, že 
průměrná rezistivita se u solárního článku pohybuje okolo jednoho ohmcentimetru (1 
Ωcm) a koncentrace kyslíku se pohybuje okolo hodnoty 7.1017 cm-3. Máme-li čistý 
křemík, pak s nejvyšší pravděpodobností bude dopován bórem.  

Jak bylo zmíněno, pozice v ingotu je závislá na vlastnostech, a to se projevuje i u 
koncentrace kyslíku, která se zvyšuje v průběhu od horní části k dolní. Samotná 
koncentrace kyslíku a jeho následná distribuce je důležitá pro tvorbu ingotu. Jeho 
závislost se pak projevuje při krystalizaci, neboli růstu ingotu, tavení a chladících 
krocích při tvorbě vlastního ingotu. 

Při dopování bórem, což je ve většině případů, je známo, že i tato koncentrace je 
velmi důležitá pro vlastnosti ingotu, a to především ve vztahu k rezistivitě. Koncentrace 
ale není v ingotu homogenně rozdělena. Tato koncentrace je rozložena v opačném 
směru, jak koncentrace kyslíku. To znamená, že koncentrace bóru se od horní části ke 
spodní snižuje.[10] 

Projev degradace světlem na článku je znatelný, což charakterizují měřené 
elektrické veličiny. Výkon po 24hodinovém osvětlení článku klesne. Tato hodnota se 
pohybuje v řádech jednotek procent. 

U fotovoltaických článků, kde se projevuje degradace světlem, tak rozlišujeme 
dva druhy této degradace. U obou těchto degradací je brán za aktivní prvek bór. Tato 
degradace je u solárních článků, které jsou buď typu P nebo z monokrystalického 
křemíku či polykrystalického křemíku. Naopak, v případě článku typu N, který je 
dopován arsenem či fosforem, není degradace světlem vůbec zjevná. [11] 

U monokrystalického křemíku dopovaného bórem, ale i polykrystalického 
křemíku dopovaného bórem byly zjištěny příčiny, proč se doba života nosičů snižuje. 
Jsou dvě a jejich základ je na elektricky řízených reakcích defektů, kde pomocí BS – 
substitučních atomů bóru dochází k těmto degradacím doby života nosičů do jejich 
rekombinace. Toto bylo zjištěno za provozu solárních článků. 

  

4.1.1 Disociace párů bór-železo 
V Si polovodiči typu P jsou tvořeny páry intersticiálního železa se substitučním 

bórem. Při zápisu ve značkách pak páry tvoří Fei a BS a vznikají páry FeiBS. Tyto páry 
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se rozkládají vlivem disociačního procesu při osvětlení. 

Jakmile zůstane solární článek bez osvětlení při pokojové teplotě cca 25°C, pak 
se v průběhu několika hodin páry FeiBS reformují na typickou rezistivitu, což je cca 1 
Ωcm. Z toho vyplývá, že na historii vzorku je závislá doba života nosičů 
v kontaminovaném křemíku, jenž je dopován bórem. A to jak pro páry FeiBS, tak i 
samostatné Fei.  

Samotná závislost na „injekci“ je mnohem znatelnější u intersticiálního železa, 
než u páru FeiBS. Na obrázku 10 jsou křivky, které znázorňují závislost efektivní doby 
života nosičů na hustotě nadbytečných nosičů. Jedna křivka je po osvětlení vzorku, 
druhá před osvětlením. Křivky se protínají v bodě, kde je hodnota koncentrace rovna 
∆ncr= 2x1014cm-3. Což je podobné v porovnání s hodnotou, která byla vypočítána a je 
rovna ∆ncr= 1,4x1014cm-3.  

 

Obrázek 10 - Křivky doby života nosičů v závislosti na koncentraci železa před a po osvětlení 
článku, uvažovaná závislost na injekci[11] 

Na obrázku 11 je zobrazena relativní změna v závislosti na koncentraci. 
Relativní změna je počítána jako poměr ∆UOC/UOC pro napětí naprázdno a ∆JSC/JSC pro 
hustotu proudu pro zkratovaný solární článek. 
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Obrázek 11 - Relativní změny UOC a JSCfotovoltaického článku v závislosti na koncentraci 
železa[11] 

Z obrázku je patrné, že proudová hustota na úkor zvyšující se koncentrace železa 
nelineárně klesá, což je následek disociace FeiBS. Vezmeme-li však napětí naprázdno,  
je vidět, že v určitém intervalu se hodnota zvýší až o necelých pět procent a poté začne 
klesat.  

Dále je zřjmé, že rozdíl mezi průběhy JSC UOC je výrazně odlišný. Je to 
způsobeno rozdílným stupněm injekce ve fotovoltaickém článku při stavu naprázdno a 
při zkratovaném článku. Jakmile je zkratovaný článek osvětlován slunečními paprsky 
(intenzita světla 1), pak se koncentrace ∆n pohybuje pod úrovni ∆ncr, což je oproti 
článku naprázdno rozdílné. U článků na prázdno je důležitá poloha průsečíků a 
koncentrace nadbytečných nosičů na celkové hodnotě doby života nosičů. [12] 

Jakmile je vysoká hodnota koncentrace železa, to znamená nízká doba života 
nosičů a nízký stupeň injekce, velikost UOC klesá. V opčeném případě (nízká 
koncentrace železa, vysoká doba života nosičů a vyšší stupeň injekce) se hodnota UOC 
zvyšuje. Tato teorie je však platná pouze pro osvětlený fotovoltaický článek. 

Hodnota koncentrace železa v materiálu, kdy se začne snižovat napětí nakrátko 
(UOC) je oproti ostatním parametrům odlišná. Jde až o dva řády vyšší hodnotu. Jako 
příklad je možné uvést koncentrace železa 1012cm-3 při dopantu cca 1016cm-3, kdy se 
projevuje pouze napětí degradace nakrátko ISC vzhledem k tomu, že se napětí naprázdno 
UOC nemění, nebo se dokonce zvyšuje. 

Zmíněný efekt je pro rozklad FeiBS charakteristický a lze podle toho 
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identifikovat „kontaminaci“ křemíku železem. 

Při stavu, kdy přejde článek z osvětlení do klimatu pokojové teploty v temnu, 
záporně nabitý Fei zůstane stále pohyblivý. Potká-li se s kladně nabitým atomem bóru, 
vznikne opět pár FeiBS. To pak znamená, že v konečném výsledku se účinnost a doba 
života nosičů vrátí do původního stavu a to po určité době v temnu a při správné teplotě. 

 

4.1.2 Komplex bór-kyslík 
Za druhou možnost degradace ve vysoce čistém křemíku, který byl vyroben 

Czochralského metodou a není kontaminován železem, je přisuzován formování 
komplexu bór-kyslík. 

Kvadraticky s koncentrací intersticiálního kyslíku a lineárně s koncentrací 
substitučního bóru roste koncentrace defektu BSO2i. Aby byla degradace světlem 
prokazatelná, musí být obsah kyslíku cca 5x1017cm-3.[10] 

Aby bylo možné namodelovat bór-kyslíkový komplex, lze využít experimentální 
model molekuly obsahující dvojici atomů O2i. V modelu přítomnost minoritních nosičů 
náboje zvyšuje rozptýlení atomových dvojic. Jakmile se rychle rozptyluje O2i, je 
zachycován bórem BS a tím vytváří komplex BSO2i, což je bráno jako vysoce účinné 
rekombinační centrum. 

Při chladnutí křemíkového ingotu, což se děje po procesu jeho růstu, se utvářejí 
dvojice atomů kyslíků. 

 

 

Obrázek 12 - Struktury komplexů BSO2i[11] 

 

Jak je na obrázku 12 vidět, jsou dvě stabilní konfigurace pro BSO2i, tzn., že 
BSO2i je bistabilní defekt. Jedna konfigurace je pravoúhlá, což ukazuje obrázek 12 a) - 
(BSO2i

sq), střídavá konfigurace je pak na obrázku 12 b) - (BSO2i
st). Nejtmavší kuličky 

(atomy) jsou znázorněny jako kyslík neboli Oi, pod nejsvětlejší kuličkou (atomem), 
která je jedna, se skrývá BS a ostatní, šedivé, jsou atomy křemíku (Si).  



 19 

Jakmile uvažujeme kladně nabitý náboj, tak stabilnější je konfigurace dle 
obrázku 12 a), tedy BSO2i

sq. Kdežto u neutrálně nabitého náboje, tedy bez náboje, je 
stabilnější forma střídavá. 

Energie donorů střídavé konfigurace se pohybuje od (EC-0,1)eV po (EC-0,3)eV, 
což ukazuje, že konfigurace BSO2i

st+ je významným stavebním prvkem rekombinačních 
center, jenž způsobuje degradaci solárního článku pomocí dopadajícího světla. 

 

 

Obrázek 13 - Průběh konfigurací dimeruO2i[11] 

 

Obrázek 13 zobrazuje i možnost průběhu migrace dvakrát kladně nabitého 
BSO2i

sq, tedy BSO2i
sq++, což je za pomocí Bougoin-Corbettového mechanismu. 

Energie, potřebná pro rozklad komplexu bór-kyslík, je rovna součtu energie 
vazební (EB) a energie migrační (Em). Vazební energie je rovna 0,38 eV, což odpovídá 
přesunu O2i

++ od BS
- v krystalografickém směru v superbuňce, která je tvořena 144 

atomy. Zato migrační energie O2i
++ je dle obrázku rovna 0,86 eV. [11] 

Doba života nosičů a účinnost klesá, jakmile je článek nasvícený. Pokles je 
v řádech jednotek procent a pokles se ukončí, jakmile se dosáhne stabilního stavu. 

Samotná účinnost se skládá ze složek napětí a proudu. Konkrétně napětí 
naprázdno a proudu nakrátko. UOC (napětí naprázdno) poklesne při osvětlení o cca 5-20 
mV, to je závislé na bóru, respektive jeho koncentraci a také koncentraci kyslíku. To je 
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závislé na daném ingotu, který se v řezu mění.[14,11] Degradace může být také 
způsobena vysokou teplotou, kdy je v peci využit ohřev lampou, z čehož vyplývá, že 
stupeň degradace je funkcí teploty.[14] 

Abychom obnovili původní parametry článku, je třeba ho zahřát na teplotu 
200°C a více, a to na dobu okolo 10-15 minut.  Při tomto procesu budou totiž působit 
proces degradace a regenerace. Nemusí však dojít k obnovení původních hodnot, pokud 
nebude článek umístěn ve tmě, kdy je pouze proces regenerační.  

 

4.2 Degradace vlivem potenciálu (Potential induced 
degradation - PID) 

Degradace způsobená vlivem potenciálu je problematická jak pro krystalickou 
technologii, tak i pro tenkovrstvou technologii. To je způsobeno, že je systém vystaven 
potenciálu a svodovému proudu, kdy pohyblivost iontů je vyšší a to mezi 
polovodičovou vrstvou a dalšími prvky obsahující fotovoltaického systému. Může to 
být sklo, rám, …  

Degradace vlivem potenciálu se dá dělit na dvě podkategorie: 

  - Reverzibilní (polarizací) 

  - Inverzibilní – TCO (elektro koroze)  

Solární panely mají záporný potenciál, což znamená, že je vyšší záporné napětí 
mezi panelem a rámem. Což je způsobeno tím, že rám bývá uzemněn, a to 
z bezpečnostních důvodů. Takto vytvořené napětí přitahuje jiné elektrony, které jsou 
obsaženy v materiálech fotovoltaických článků. „Unikající“ malý proud pak prochází 
přes uzemnění rámu, což je rušivý element pro fotovoltaický efekt. [15] 

 

 

Obrázek 14 - Potenciál unikající přes rám[15] 
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Jakmile nastane tento jev, může dojít k jeho znásobení, pokud je přítomno 
vysoké napětí, vysoká teplota či vlhkost. 

 

4.2.1 Faktory ovlivňující potenciál 

4.2.1.1 Úroveň fotovoltaického panelu 
 

Abychom se co nejvíce vyvarovali svodovému napětí, je třeba uvažovat nad tím, 
jaké sklo a jaký rám bude použit, jelikož patří mezi základní faktory ovlivňující 
svodový potenciál. Podle výzkumů jsou v sodno-draselném sklu obsažené látky, které 
kladně podporují vznik svodového napětí. Za vznik PID se považuje látka, která je 
obsažená ve skle a je jím sodík (Na). Mimo to jsou ve skle obsaženy látky, jako jsou 
vápník (Ca), hořčík (Mg), hliník (Al). Tyto chemické prvky jsou zastoupeny v malém 
množství, cca do jednoho procenta. 

Dalším významným činitelem pro svodové napětí, je octová kyselina vznikající 
z ethylvinyl acetátu (EVA), který vytváří vlhkou chemickou reakci. Po tomto procesu se 
rozpouštějí kovové ionty na skle, což způsobuje „korozi skla“. 

Složení panelu, kde se objevuje EVA folie je na obrázku číslo 15. 

 

Obrázek 15 - Složení článku (shora sklo, EVA fólie, článek, EVA fólie, zadní kus)[16] 

 

 

Obrázek 16 - Řez fotovoltaickým článkem[15] 
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Jako další jou zde laminované polyvinyl-butyral (PVB) fólie, které jsou na svodové 
napětí velmi citlivé. Zvláště, když se zde vyskytuje vlhkost. Tato fólie je dle evropského 
standardu velmi často se objevující na dnešních solárních článcích. Samotná vlhkost 
pak zvyšuje vznik a následky potenciálu. Vezeme-li kombinaci lepidel a silikonů, máme 
velkou pravděpodobnost, že se sníží svodové napětí. 

Zmiňovaný problém má možné řešení použtí oxidu křemičitého, který slouží jako 
difúzní bariéra mezi sklem a elektricky aktivní části polovodičové destičky. V případě 
použití dané technologie výroby však dochází ke zvyšování výrobních nákladů.   

4.2.1.2 Úroveň fotovoltaického systému 
 

Je to velmi významný činitel pro systémovou úroveň. Samotný napěťový potenciál 
je závislý jak na solárním modulu, tak i na postavení a provedení uzemňovací soustavy 
a klasifikaci měniče napětí. PID vzniká za podmínky napěťového potenciálu.  

 

Obrázek 17 - Napěťový potenciál[17] 

 

Rozdílná technologie uzemnění se projeví v různém napětí. U PID se uvažuje 
většinou o záporném napěťovém potenciálu, problémy jsou však z kladného.  
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4.2.2 Důsledky PID 

 

Obrázek 18 - VA charakteristika v čase při působení PID[15] 

Na obrázku 18 je znázorněna VA charakteristika fotovoltaického článku, kde je 
vidět, jak se snižuje výkon článku, což je způsobeno PID, respektive tím, že se  snižuje 
paralelní odpor. Tento odpor je přímo závislý na garantovaném výkonu a napětí na 
prázdno.  

Abychom mohli degradaci určit, jsou zapotřebí nákladná měření. Je možné využít i 
levnější varianty, které jsou však spíše orientačního charakteru. Jedná se o měření 
hodnot napětí naprázdno UCO pomocí voltmetru.  

Potenciální degradace má různé následky. Ty se mohou dělit na vratné či nevratné. 
O jakou degradaci se jedná, je závislé na příčině. Nevratné jsou následky 
elektrochemické, které vyústí k elektro-korozi, tzv. TCO korozi. Tento jev je nejvíce 
pozorován u tenkovrtstvých panelů.[17] V křemíkových modulech se může objevovat 
svodový proud způsobený nahromaděním statického náboje. Tomuto procesu se říká 
polarizační efekt a patří do reverzibilního PID. 

4.2.2.1 TCO koroze 
 

TCO je zkratka z angličtiny, transparent conductive oxid, v překladu transparentní 
vodivý oxid. Takové poškození panelů může vzniknout již po relativně krátké době. 
Ztrátu výkonu způsobuje naleptávání destičky vodivými oxidy. Tím se poškodí vodivá 
cesta z vnitřní strany krycího skla, což je neopravitelné.[17] 
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Obrázek 19 - Podložková konstrukce[17] 

 

TCO koroze vzniká hlavně na okraji článku, kde je největší možná vlhkost 
v krycím skle. Tím se objevuje „mléčná“ vrstva a tak se ztrácí elektrické vlastnosti a tím 
i výkon fotovoltaického panelu. 

4.2.2.2 Reverzibilní degradace 
 

Snaha o to, aby se co nejvíce zabránilo PID, je v tom, že se už výrobci snaží 
používat materiály, které utěsní rezistentní části od vodivé části speciálními materiály. 
Vždy to však nejde zajistit na sto procent, aby se zde PID neobjevilo, jelikož 
fotovoltaické články nemají negativní napětí v porovnání s celou technologií. 

Další metodou prevence PID v případě předpokladu nedostačující ochrany 
izolačními materiály, je možnost použití galvanických oddělení v inventoru. Pokud je 
uzemněn záporný pól invertoru, zabrání se PID. Na následujícím obrázku číslo 20 je 
znázornění fotovoltaického systému s invertorem, který je galvanicky oddělen od země, 
jinak řečeno s integrovaným transformátorem.  

 

Obrázek 20 - Fotovoltaický systém s inventorem a integrovaným transformátorem[15] 
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Jakmile se integrovaný transformátor neinstaluje, pak je nemožné, aby se zabránilo 
degradaci z vlivu potenciálu. Poté už pouze výrobce určuje podle konstrukce, jak bude 
rozděleno napětí k potenciálu země. Nejvíce ovlivněny jsou moduly, které mají nejvyšší 
záporné napětí v řetězovém zapojení. Toto zapojení je na obrázku číslo 21. 

 

Obrázek 21 - Fotovoltaický systém bez integrovaného transformátoru[15] 

4.3 Degradace klimatickými vlivy 

Veškeré fotovoltaické panely musí být schopny odolávat klimatickým podmínkám, 
které panují v prostředí, ve kterých jsou vystaveny a kde přijímají sluneční záření, aby 
mohly vyrobit elektrickou energii. Mezi klimatické podmínky se počítají teplota a 
vlhkost. Teploty v „naších“ zeměpisných šířkách jsou různorodé. Od mínus 20°C až po 
plus 40°C.  Rozdíly mezi nočními a denními teplotami se někdy liší i o třicet stupňů. 
Samotný solární článek je tmavý a sluneční záření je tak přitahováno více, jak okolní 
světlejší podklady. Další klimatickou veličinou je vlhkost, která se pohybuje cca od 
30% po stoprocentní vlhkost za deště. Solární panely musí odolat také sněhu v zimních 
obdobích. Váha sněhu hraje roli v pevnosti panelu. Další klimatický jev, kterému musí 
odolávat fotovoltaické panely, je prudký déšť a kroupy. To souvisí s pevností krycího 
materiálu, který je následně testován renomovanými firmami.  
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5 POPIS ZAŘÍZENÍ 

5.1 Solární články 

V praktické části jsem se zaměřil na tři solární panely. 

5.1.1 NETC – M5 5Wp 
Firma, která tento panel vyrobila je New EnergySolution NETC. 

Monokrystalický fotovoltaický panel, který při maximální zátěži 5 W napětí okolo 
17,82 V při proudu 0,29 A 

• Solární panel je sestaven jako komplet zařízení.  Skládá se z:  
• samotný článek, který je zde celkem 36 krát, materiál monokrystalický 

křemík 
• krycí sklo 
• duralový rám 
• kontakty pro připojení zátěže 

 

Výrobcem stanovený výkon 5W má toleranci ±2%, to je 0,1W. Garantovaný výkon 
by měl být po dobu 25 let. Jak je výrobcem deklarováno, je to i díky kvalitnímu krytí 
třemi vrstvami a duralovému rámu, který se dá použít do montážních systémů. 

 

 

 

Obrázek 22 - Solární panel NETC – M5 5Wp 
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Tabulka 1 - Specifikace solárního panelu NETC 

NETC 

Třída produktu NEZC-M5 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovitý výkon (Pmax ) [W] 5 

Napětí na Pmax (Ump) [V] 17,82 

Proud při Pmax (Imp) [A] 0,29 

Napětí naprázdno (UOC) [V] 21,96 

Proud na krátko (ISC) [A] 0,32 

Pracovní teplota [°C] -40 až +85 

Maximální napětí systému [V] 1000 DC 

Výkonová tolerance ± 2% 

Elektrická tolerance ± 10% 

Rozměry 

Šířka [mm] 360 

Výška [mm] 165 

Hloubka [mm] 25 

Váha [g] 1200 

Teplotní koeficient 

Výkon -0,50%/°C (±0,05%) 

Napětí naprázdno -0,4%/°C (±0,05%) 

Zkratový proud +0,06%/°C (±0,01%) 

Specifikace podléhající změnám 

Standartní zkušební podmínky 25°C, 1kW/m2, AM 1.5 
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Obrázek 23 - Štítek panelu NETC – M5 5Wp 

5.1.2 SWSME-0040 
Celý název tohoto panelu je Solar WaveSol SWSME-0040-024-DB-03 od firmy 

Ascent Solar Technologies. Od výrobce jsou uváděny tyto základní informace. Jsou to 
ultratenké a ultralehké flexibilní panely, které jsou vhodné i do extrémních podmínek. 
Díky technologii CIGS je schopna funkce i při zatažené obloze, to je difúzní světlo. 
Možnost instalací na nerovné plochy, postačí pouze lepidlo či oboustranná lepicí páska. 
Možnost použití beztransformátorových invertorů. 

Okraje jsou širší, což je ochranou proti třepení panelu. Díky tomu je možné 
přichycení panelu různými způsoby, například lepením, vrtáním, či přišitím.  
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Tabulka 2 - Specifikace solárního panelu Ascent Solar WaveSol 

Ascent Solar WaveSol 

Třída produktu WSME-0040 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovitý výkon (Pmax ) [W] 4,5 

Napětí na Pmax (Ump) [V] 18,5 

Proud při Pmax (Imp) [A] 0,243 

Napětí naprázdno (UOC) [V] 25,5 

Proud na krátko (ISC) [A] 0,295 

Výkonová tolerance ± 10% 

Elektrická tolerance ± 10% 

Rozměry 

Šířka [mm] 370 ±5 

Výška [mm] 202 ±5 

Váha [g] 115 

Teplotní koeficient 

Výkon -0,50%/°C (±10%) 

Napětí při Pmax +0,51%/°C (±10%) 

Proud při Pmax +0,01%/°C (±10%) 

Napětí naprázdno -0,42%/°C (±10%) 

Zkratový proud +0,03%/°C (±10%) 

Specifikace podléhající změnám 

Standartní zkušební podmínky 25°C, 1kW/m2, AM 1.5 
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Obrázek 24 - Solární panel WSME-0040 

 

 

Obrázek 25 - Štítek solárního panelu WSME-0040 
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5.1.3 Solar modul ICO-SPC  
Další fotovoltaický modul, který bude podroben praktické zkoušce, je získán 

přes nejmenovanou firmu z asijského státu. Jedná se o polykrystalický typ článku o 
maximálním výkonu 5 W.  

 

Obrázek 26 - Modul ICO - SPC 

 

 

Obrázek 27 - Štítek modulu ICO – SPC 
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Tabulka 3 - Parametry modulu ICO - SPC 

Ascent Solar WaveSol 

Typ produktu ICO – SPC – 5W 

Elektrické vlastnosti 

Jmenovitý výkon (Pmax ) [W] 5 

Napětí na Pmax (Ump) [V] 17,9 

Proud při Pmax (Imp) [A] 0,28 

Napětí naprázdno (UOC) [V] 22,41 

Proud na krátko (ISC) [A] 0,3 

Rozměry modulu 

Šířka [mm] 194 

Délka [mm] 255 

Výška [mm] 17 

Specifikace podléhající změnám 

Standartní zkušební podmínky 25°C, 1kW/m2, AM 1.5 
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5.2 Měřící zařízení 

Jako měřící přístroj byl použit digitální multimetr, se kterým je možné měřit  napět 
i proud. Dalšími použitými měřidly byly panelový ampérmetr a panelový voltmetr. Ty 
byly připojeny každý k jednomu solárnímu článku. 

 

5.2.1 Ampérmetr 
Jedná se o panelový ručkový měřicí přístroj 3A s třídou přesnosti 5%. Zařízení 

obsahuje externí bočník. Rozměr panelu 40 x 40 mm. 

 

Obrázek 28 - Ampérmetr ručkový 

 

Obrázek 29 - Externí bočník ručkového ampérmetru (zadní část měřáku) 
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5.2.2 Voltmetr 
Jedná se o panelový ručkový měřicí přístroj 30 V s třídou přesnosti 5%. Obsahuje 

interní předřadník. Rozměr předního panelu 40 x 40 mm. 

 

 

Obrázek 30 - Panelový ručkový voltmetr 

5.2.3 Digitální multimetr DT9205A 
Digitální multimetr, který je schopen měřit proudy, napětí, ale i další veličiny, které 

v této praktické části nevyužiji.  

Tabulka 4 - Specifikace digitálního multimetru 

Značka NT 
Model DT-9205A 
Vlastnosti Stabilní výkon, automatické vypnutí 
DC napětí 200mV ~ 1000 + / - (0,5% + 2) 
DC proud 2mA ~ 20A + / - (1,2% + 2) 
Odpor 200 ~ 200M + / - (0,8% + 2) ohm 
Rozměry 19,0 x 9,0 cm x 3,5 cm 
Hmotnost 221g 
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Obrázek 31 - Digitální multimetr 

5.3 Jiné zařízení 

Mezi jiné zařízení zařazuji svítidlo, které dodává osvětlení na moduly. 

5.3.1 Svítidlo 
Svítidlo halogenové od firmy Panlux. Jedná se o reflektorové svítidlo, které je pro 

maximální příkon svítidla 1000W. Jedná se o zásuvkové napětí, tedy ~230V.  Krytí je 
IP44. Což je ochrana před nebezpečným dotykem nástrojem či drátem (> 1mm) a 
ochrana proti vniknutí cizích předmětů v oblasti velmi drobných. Dále je chráněno i 
proti stříkající vodě. 

Svítidlo je vybaveno světelným lineárním halogenovým zdrojem o výkonu 1000W. 
Patice tohoto světelného zdroje je R7s. Světelný tok je 18000 lm. Životnost 
halogenového světelného zdroje je dle výrobce 2000 hodin, což je cca 83 dní. 
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Obrázek 32 - Svítidlo s nainstalovaným zdrojem světla 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Popis zkoušky degradace klimatickými vlivy 

Zkouška na klimatické podmínky se provádí v klimatické komoře. Je to „skříň“, do 
které se zkoušený výrobek umístí a při zadání vstupních dat se pozoruje, jaký výsledný 
vliv bude mít na testovaný produkt série měnících se klimatických podmínek. 
Provedením této zkoušky se zrychluje stárnutí výrobků, v našem případě 
fotovoltaických modulů. Jakmile jsou takto otestovány solární panely, je možné zjistit 
jejich vlastnosti po několika letech provozu ve standardních klimatických podmínkách. 
Samotná komora je vybavená jak ohřívákem, tak chladičem pro možnost dosažení 
různých teplot. K tomu slouží i regulátor teploty a snímače teplot. Dle velikosti komory 
je určitý počet snímačů teplot, aby se v celé komoře udržovala konstantní teplota. 
Rozsah teplot v klimatické komoře se liší podle typu klimatické komory. Pro tuto 
zkoušku jsem zvolil rozsah teplot od -20°C po +80°C. Rozsah byl volen i na základě 
paralelně zkoušených výrobku. Změna teploty nepřesáhla 100°C/h. Daná hodnota 
teploty, jak minimální (-20°C), tak maximální (+80°C) se udržuje cca po dobu 10 minut 
a více v ustálené hodnotě. Cyklus trval okolo sedmi hodin. Celkový čistý čas zkoušky 
pak byl necelých 15 dní. 

 

 

 

Obrázek 33 - Cyklování teplot v klimatické komoře 

Před samotnou zkouškou byla změřena volt-ampérová charakteristika všech 
zkoušených fotovoltaických modulů. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tabulkách 
5, 6 a 7. Po změření V-A charakteristik byl za pomocí firmy, která si nepřála být 
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jmenována a vlastní klimatickou komoru, proveden test modulů na klimatické vlivy. 
Cyklování teploty bylo dle grafu na obrázku 33. 

Tabulka 5- Naměřené a dopočtené hodnoty před degradací (ISCO-SPC) 

I[A] 0,358 0,354 0,35 0,346 0,343 0,34 0,338 0,335 0,33 0,315 0,3 0,265 0,21 0,15 0,02 0 

U[V] 0 2,5 5 7,5 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21,2 

P[W] 0 0,95 1,8 2,62 3,4 4,2 4,394 4,62 4,82 4,96 4,97 4,7 4 2,8 0,2 

  

Tabulka 6- Naměřené a dopočtené hodnoty před degradací (SWSME) 

I [A] 0,287 0,285 0,283 0,28 0,279 0,276 0,27 0,265 0,258 0,249 0,242 0,233 0,21 0,181 0,14 0,05 0 

U [V] 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

P [W] 0 0,713 1,415 2,1 2,79 3,45 4,05 4,24 4,386 4,482 4,598 4,66 4,41 3,982 3,22 1,2 0 

 

Tabulka 7 - Naměřené a dopočtené hodnoty před degradací (NETC) 

I[A] 0,284 0,282 0,28 0,279 0,276 0,274 0,272 0,264 0,258 0,25 0,223 0,158 0,11 0 

U[V] 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 16 17 18 19 20 21 21,5 

P[W] 0 0,705 1,4 2,093 2,76 3,425 4,08 4,224 4,386 4,5 4,237 3,16 2,31 0 

 

Z předchozích tabulek jsou vytvořeny charakteristiky všech tří modulů. Jsou to 
charakteristiky volt-ampérové => U = f(I) a výkonové U = f(P). 

 

 

Obrázek 34 - Charakteristiky modulu ICO-SPC-5W 
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Obrázek 35 - Charakteristiky modulu SWSME-0040 

 

 

Obrázek 36 - Charakteristiky modulu NETC 

Po samotné zkoušce v klimatické komoře jsem prohlédl samotné moduly, zda 
materiál neutrpěl zkouškou nějaké výrazné poškození. Po konzultaci s pracovníkem, jež 
obsluhuje klimatickou komoru, jsem se dozvěděl, že se ve většíně případů nedochází 
k makroskopickým poškození fotovoltaických panelů. Tak tomu bylo i v našem případě. 
Optickou kontrolou jsem neshledal žádné poškození.  

Po ukončení testování fotovoltaických modulů v klimatické komoře bylo opět 
provedeno měření V-A charakteristik jednotlivých panelů. Charakteristiky jsou 
zaznamenány v tabulkách 8, 9 a 10. 
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6.2 Další část zkoušky 

Paralelní zkouška, která byla na fotovoltaických modulech prováděna, byla za 
pomocí světla, které bylo namířeno na moduly po dobu dělší, než 3 měsíce. Na obrázku 
je vidět svítidlo i fotovoltaické moduly. Moduly byly stále měřené jak ampérmetrem, 
tak i voltmetrem. Odečítání probíhalo průběžně každý den a měřené hodnoty byly 
zaznamenány do tabulky. Celá tato soustava byla umístěná na stinnějším místě 
rodinného domu. 

6.3 Vyhodnocení výsledků 

6.3.1 Vyhodnocení degradace klimatickými podmínkami 
Zkouška na klimatické podmínky byla provedena v klimatické komoře. V komoře 

se střídala teplota o minimální velikosti -20°C, maximální teplota byla 80°C. Oba 
extrémy pak po stabilizaci byly udržovány minimálně deset minut. Cyklus, který trval 
necelých sedm hodin, byl opakován padesátkrát. Změna teploty byla řízená a její 
stoupání respektive klesání bylo maximálně o 100°C za hodinu.  

V následujících tabulkách 8, 9 a 10 jsou zaznamenány hodnoty napětí, proudu a 
vypočítaná hodnota výkonu. Proud a napětí byly naměřeny na fotovoltaických 
modulech po provedení klimatické zkoušky. 

Tabulka 8 - Naměřené a dopočtené hodnoty po degradaci (ISCO-SPC) 

I[A] 0,35 0,344 0,346 0,339 0,325 0,321 0,316 0,31 0,298 0,292 0,281 0,249 0,197 0,135 0,008 0 

U[V] 0 2,5 5 7,5 10 12,5 14 15 16 16,5 17 18 19 20 21 21,1 

P[W] 0 0,86 1,73 2,54 3,25 4,01 4,43 4,65 4,76 4,815 4,78 4,49 3,75 2,7 0,16 0 

Tabulka 9- Naměřené a dopočtené hodnoty po degradaci (SWSME-0040) 

I [A] 0,27 0,27 0,269 0,267 0,259 0,262 0,24 0,245 0,237 0,228 0,228 0,217 0,198 0,164 0,129 0,048 0 

U [V] 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

P [W] 0 0,675 1,348 2,005 2,59 3,28 3,6 3,92 4,03 4,102 4,33 4,35 4,16 3,603 2,968 1,14 0 

Tabulka 10- Naměřené a dopočtené hodnoty po degradaci (NETC) 

I[A] 0,261 0,261 0,26 0,259 0,255 0,253 0,251 0,245 0,24 0,232 0,21 0,151 0,09 0 

U[V] 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 16 17 18 19 20 21 21,35 

P[W] 0 0,653 1,3 1,943 2,55 3,163 3,765 3,92 4,08 4,176 3,99 3,02 1,89 0 

 
Volt-ampérové charakteristiky po degradaci jsou na následujících obrázcích, které vychází 

z naměřených hodnot. 
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Obrázek 37 - V-A charakteristika po degradaci (ICO-SPC) 

 

 

Obrázek 38 - V-A charakteristika po degradaci (SWSME) 
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Obrázek 39 - V-A charakteristika po degradaci (NETC) 

6.3.2 Vyhodnocení degradace světlem 
Průběžné měření fotovotlaických modulů, které byly vystaveny svitu z 1000W 

halogenového světelného zdroje umístěného v reflektorovém svítidle, jež bylo v trvání 
něco málo přes tři měsíce. Z tohoto období je třeba odečíst dobu, kdy byla prováděla 
samotná zkouška na klimatické podmínky. V následující tabulce jak vidět, jaký je 
průběh výkonů v období od 25.2.2015 do 13.5.2015, kde je vynechané období, kdy 
probíhala zkouška v klimatické komoře. Konkrétně se jedná o dny 1.4.2015 až 
17.4.2015. Celkem byly odečteny hodnoty v 51 dnech. Bylo odečteno napětí na zátěži, 
proud přes zátěž a následně dopočítán výkon. 

Vzorec pro výpočet výkonu: 

 

���� = ���. ��� 

 

, kde Pmax – výkon při vyvážení proudu a napětí, tj. maximální 

 Ipm – proud při maximálním výkonu 

 Upm – napětí při maximálním výkonu 
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Tabulka 11 - Průběžné měření fotovoltaických modulů 

 

NETC SWME-0040 ICO-SPC-5W 

Uzátěže [V]  I [A] Pz[W] Uzátěže [V] I [A] P z[W] Uzátěže [V] I [A] P z[W] 

25.2.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

26.2.2015 17,8 0,255 4,539 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

27.2.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,237 4,6452 16,6 0,31 5,146 

28.2.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

1.3.2015 17,7 0,254 4,4958 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

2.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

3.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

4.3.2015 17,8 0,255 4,539 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

5.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

6.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

7.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

8.3.2015 17,6 0,255 4,488 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

9.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,7 0,238 4,6886 16,6 0,31 5,146 

10.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

11.3.2015 17,7 0,256 4,5312 19,5 0,238 4,641 16,6 0,31 5,146 

12.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

13.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,7 0,31 5,177 

14.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

15.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

16.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

17.3.2015 17,6 0,255 4,488 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

18.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,5 0,31 5,115 

19.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,5 0,31 5,115 

20.3.2015 17,7 0,254 4,4958 19,6 0,238 4,6648 16,5 0,31 5,115 

21.3.2015 17,6 0,255 4,488 19,6 0,237 4,6452 16,5 0,31 5,115 

22.3.2015 17,6 0,255 4,488 19,6 0,238 4,6648 16,5 0,31 5,115 

23.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,305 5,063 

24.3.2015 17,8 0,255 4,539 19,6 0,237 4,6452 16,6 0,305 5,063 

25.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,5 0,238 4,641 16,6 0,305 5,063 

26.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,5 0,238 4,641 16,6 0,305 5,063 

27.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

28.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,239 4,6844 16,6 0,31 5,146 

29.3.2015 17,8 0,252 4,4856 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

30.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

31.3.2015 17,7 0,255 4,5135 19,6 0,238 4,6648 16,6 0,31 5,146 

18.4.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

19.4.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

20.4.2015 17,6 0,236 4,1536 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

21.4.2015 17,7 0,235 4,1595 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 
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22.4.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

23.4.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

24.4.2015 17,6 0,236 4,1536 19,5 0,225 4,3875 16,6 0,29 4,814 

25.4.2015 17,6 0,236 4,1536 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

26.4.2015 17,7 0,235 4,1595 19,6 0,225 4,41 16,5 0,29 4,785 

27.4.2015 17,8 0,235 4,183 19,6 0,224 4,3904 16,5 0,29 4,785 

28.4.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,224 4,3904 16,5 0,29 4,785 

29.4.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

30.4.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

1.5.2015 17,7 0,236 4,1772 19,5 0,225 4,3875 16,6 0,29 4,814 

2.5.2015 17,8 0,236 4,2008 19,5 0,225 4,3875 16,6 0,295 4,897 

3.5.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,224 4,3904 16,7 0,29 4,843 

4.5.2015 17,7 0,234 4,1418 19,6 0,224 4,3904 16,6 0,29 4,814 

5.5.2015 17,6 0,236 4,1536 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

6.5.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

7.5.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,285 4,731 

8.5.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

9.5.2015 17,6 0,237 4,1712 19,5 0,225 4,3875 16,6 0,29 4,814 

10.5.2015 17,6 0,236 4,1536 19,5 0,225 4,3875 16,6 0,29 4,814 

11.5.2015 17,7 0,236 4,1772 19,6 0,225 4,41 16,6 0,29 4,814 

12.5.2015 17,8 0,236 4,2008 19,6 0,225 4,41 16,6 0,285 4,731 

13.5.2015 17,7 0,236 4,1772 19,5 0,224 4,368 16,6 0,285 4,731 
 

Z tabulky jsou vytvořeny následující grafy, jež jsou závislosti výkonu na časovém 
období, ve kterém měření probíhalo. 

 

Obrázek 40 - Graf průběžného měření fotovoltaického modulu NETC 
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Obrázek 41 - Graf průběžného měření fotovoltaického modulu SWSME-0040 

 

 

Obrázek 42 - Graf průběžného měření fotovoltaického modulu ICO-SPC-5W 
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6.4 Souhrn naměřených hodnot 

Z výsledků měření je zřejmé, že při zkouškách na klimatické podmínky, které byly 
podrobeny fotovoltaické moduly v klimatické komoře, došlo ke změnám ve výkonech 
jednotlivých článků. Průměrná hodnota modulů před degradací a následně po degradaci 
je zobrazena v následující tabulce. Je zde i procentuální vyjádření jak aktuálního 
výkonu po degradační zkoušce, tak i procentuální pokles způsobený klimatickou 
komorou. 

Tabulka 12 - Průměrné výkony před a po degradaci, procentuální vyjádření 

NETC SWSME ICO-SPC 

Průměrný výkon před degradací 

4,511469 W 4,66232 W 5,132971 W 
Průměrný výkon po degradaci 

4,171746 W 4,401042 W 4,805385 W 
Procentuální vyčíslení výkonu po degradaci 

92,4698 % 94,39597 % 93,61799 % 
Procentuální pokles výkonu po degradaci 

7,530196 % 5,604027 % 6,382011 % 

 
Paralelní zkouška, která měla mít vliv na degradaci světlem, není prokazatelná, jelikož 

nebylo měřeno dostatečně dlouhé období, kde by se nějaká degradace projevila. 
 

Většina výrobců má deklarovaný výkon solárních článků cca 90% po desetiletém provozu 
a po pětadvacetiletém provozu 80% výkon článku. Z následných hodnot procentuálního poklesu 
výkonů fotovoltaických modulů vyplývá, že stárnutí pomocí klimatické komory bylo cca od 5 
do 8 let. 
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7 ZÁVĚR 
Tato práce pojednává o fotovoltaickýchčláncích. Úvodní kapitola se zabývá 

polovodiči, PN přechodem, zdrojem světla pro solární články a fotoelektrickým jevem. 
Všechny tyto podkapitoly úzce souvisí s tím, aby se záření ze slunce mohlo přeměňovat 
na elektrickou energii. V další části této práce se pojednává o samotných 
fotovoltaických článcích. Od historie, kdy se články začaly objevovat, přes rozdělení 
podle různých kritérií, po generační vývoj veškerých solárních článků. Třetí kapitola je 
popisová pro některé materiály, které jsou použity na fotovoltaické články, na kterých 
bude dále probíhat praktická část. Jedná se o články z monokrystalického křemíku, 
polykrystalického křemíku a z technologie CIGS. Následně se práce zaobírá 
degradacemi, které mohou fotovoltaické články postihnout, a díky kterým klesá napětí, 
výkon respektive účinnost přeměny, jakmile na ně působí, jak světlo, tak i napěťový 
potenciál. Zde se objevují vratné i nevratné změny článků, a díky tomu se můžeme 
snažit vyvarovat určitých degradací, je-li to možné. Popisu, jak solárních článků, které 
budou v praktické části měřeny, tak i měřicím přístrojům, které budou ověřovat 
elektrické vlastnosti těchto článků a dalšího příslušenství, je popsáno v kapitole 5. 

Praktická část, která byla v této práci absolvována, se skládala ze dvou částí. 
V první, „dlouhodobější“, se fotovoltaické moduly podrobily intenzivnímu osvětlení 
z 1000W halogenového světelného zdroje z reflektorového svítidla. V období něco 
málo přes tři měsíce se každý den odečítaly hodnoty napětí a proudu. Následně byl 
vypočítán výkon, který byl srovnán s výkonem po absolvování druhé praktické části. Již 
zmíněná druhá část byla podstatou praktické části. Zde se v klimatické komoře 
podrobily fotovoltaické moduly klimatickým podmínkám, jako by sami o sobě byly v 
„normálním“ provozu. Zkouška v klimatické komoře však urychluje stárnutí materiálů. 
Po zkoušce, která byla provedena na třech vzorcích fotovoltaických článků, které byly 
každý jiného druhu, se dalo určit, o kolik se snížil výkon, který dokáže vyprodukovat 
samotný fotovoltaický článek. Snížení bylo u modulů z monokrystalického křemíku o 
7,53%, u modulů z polykrystalického křemíku o 6,38% a u modulu z technologie CIGS 
o 5,6%. Což představuje stárnutí, podle dat výrobců fotovoltaických článků, tak okolo 
5-7 roků. Z vyhodnocení první části, která netrvala dostatečně dlouhou dobu, nelze 
vyvodit výsledek. Měření pod intenzivním osvětlením by muselo probíhat v řádech let, 
aby degradace světlem byla prokazatelná. 
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